
Jubileumsavis for Grimstad 
& Omegns Travselskab

SEIERSMASKIN: Tonje Ramfjord og Trond Mikkelsens Pave Odin, som sistnevnte her styrer inn til seier i DNTs treårspokal under fjorårets kjøring, har vunnet fire av ni løp så langt i år.  FOTO: HILDE HOMDAL LARSEN

Frivoll travbane i Grimstad feirer 50 år den 
15. august. Dette feires med tidenes største 
lokalkjøringsarrangement på 600-metersba-
nen. Her blir det ”Hestens dag” med frem-
visning av flere raser, oppvisninger i bruk 
av hest og ikke minst jubileumskjøringen til 
Grimstad & Omegns Travselskab.
   Les mer om historien til Frivoll travbane, 
folkene som bygde anlegget, travsporten i 

Grimstad i dag og om de hestene som er 
best innenfor den lokale travsporten. 
   Stikkord er: Legendene, hestene, sporten 
og historien. Helt siden åpningen i 1965 har 
Frivoll travbane vært hjørnesteinen og en vik-
tig brikke i den lokale travsporten. 
   Sporten har fått en ny oppblomstring i ju-
bileumsåret 2015, der de lokale unghestenes 
meget gode prestasjoner står i kø.

Lørdag 8. august 2015 

Stor markering når 
Frivoll fyller 50 år
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Velkommen
til jubileum

PROGRAM:
Kl. 11.00: Hestens Dag 
starter
Kl. 11.00 – 12.30: Aktivite-
ter, innslag og oppvis-
ninger på banen
Kl. 12.30: Banen stenges 
for oppvarming av tra-
vere og ponnier
Kl. 13.00:  Travkjøringen 
åpnes av stortingsrepre-
sentant og leder Stortin-
gets familie- og kultur-
komite, Svein Harberg
Kl. 13.10: Første løp starter

For 50 år siden fikk 2.500 tilsk-
uere med seg 40 travere kjempe om 
heder og ære på det som da hette 
Sørlandets travbane.

Nå håper vi å kunne gjenska-
pe den samme stemningen, med 

minst like mange mennesker. 
Vi starter festdagen med Hes-

tens Dag. 
Der skal vi vise noe av vår kjæ-

re firbente venns allsidighet og 
bruksområder. 

Du som publikummer vil få se 
en rekke hesteraser i bruk. 

Det vil være hesteutstilling og 
ponniriding.

Klokken 13 åpner stortingsre-
presentant Svein Harberg selve 

travkjøringen. Det er vi veldig gla-
de for. Harberg var en travvenn da 
han var ordfører i Grimstad og har 
til og med kjørt løp på Frivoll. 

Når han nå leder Stortingets fa-
milie- og kulturkomite, fant vi det 
naturlig å spørre ham. 

Hest er en aktivitet for hele fa-
milien og det er kultur.

Til dagens travkjøring kommer 
det så vel spennende unghester, 
gode løpshester og flotte monte-
hester som stilige ponnier. 

Vi har strammet inn på antal-
let løp og antallet deltakere for å 
lage et spennende og innbydende 
stevne.

Vi er svært stolte av sporten vår. 
Og av Frivoll travbane. 

Det er ikke mange klubber som 
har et så flott anlegg som oss. Så 
sentralt og allsidig. 

Med denne jubileumsavisen vil 
vi by deg inn i vår verden og vår 
historie. 

Vi håper det faller i smak og at 
vi ser deg og dine lørdag 15. 

Rekordtallet er 2.500 publi-
kummere. Det vil vi gjerne slå. Så 
vi sier velkommen!

Ingunn Christensen
leder
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Det er med stor glede vi in-
viterer deg til Hestens Dag 
og 50 års jubileumstrav-
kjøring på Frivoll travbane 
lørdag 15 august.

I historisk perspektiv er ikke 50 
år «alltid», men i driften av et 
slikt anlegg er det en betydelig 
og viktig milepæl! 

Mange timer med organiser-
ing, dugnad og tilrettelegging er 
lagt ned her, og mange fortjener 
stor takk for å ha tatt sin tørn. 

Som i organisasjonslivet 
for øvrig er det også innenfor 
hestesporten ildsjelene og det 
store engasjementet som gjør 
det mulig å ha en lokal bane, 
et treningsområde og et sosialt 
møtested. 

All ære til de som i skiftende 
tider har skapt kontinuitet i 
dette arbeidet!

Som jeg innledet med, har 
Frivoll travbane for meg «all-
tid» vært der. 

Det første året jeg bodde i 

Grimstad, for 27 år siden, var 
jeg på banen. 

Først innom da jeg fartet 
rundt for å gjøre meg kjent i 
byen, tiltrukket av de mange 
hestene jeg hadde sett inn og ut 
av området, deretter på Grim-
stadmessa. 

Det var selvsagt en viktig be-
givenhet, og for meg ble den 
turen skjebnesvanger. 

Det var nemlig der Høyre 
hadde stand, og frimodig in-
viterte meg til deltagelse i lo-
kalpartiet. Det sa jeg ja til, noe 
som altså har ført til at jeg si-
den har vært aktiv og de siste 
12 årene har hatt politikk som 
levebrød. Besøket på banen er 
et godt minne! 

Et annet godt minne er da 
jeg våren 2007 slo representan-

ter fra alle de andre partiene i 
travløp nettopp på Frivoll (se 
foto til venstre). 

Dette på tross av at de kvin-
nelige kandidatene prøvde seg 
både på ureint trav og galopp!

Jeg håper og tror både Grim-
stad & Omegns Travselskab og 
Hrani Islandshestforening vil 
bidra til et aktivt og godt miljø 
på og rundt banen i fremtiden. 

Dere driver et viktig arbeid i 
nærmiljøet, et arbeid som be-
tyr mye for både kommune og 
lokalsamfunn. 

Jeg gratulerer så mye med 
jubileet, og ønsker alt godt for 
fortsettelsen.

Svein Harberg
stortingsrepresentant, H

Frivoll travbane har for meg ”alltid” lagt der. Når banen 
nå fyller 50 år, så forteller jo bare det at jeg har bodd her i 
Grimstad i mindre enn 50 år - og det er riktig.

Jubileumstanker
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HOMDAL & LARSEN AS
 
Grimstad og Omegns Tavselskab 
ble stiftet 3. februar 1900. I begyn-
nelsen ble de første travkjøringene 
avholdt vinterstid i Vikkilen. 

Senere ble det kjørt på Land-
vik- og Temsevannet, med noen 
kjøringer også på Rorevannet og 
Imenestjenna.

Klubben byttet i 1912 navn til 
Nedenæs Amts Travselskab for å 
samle hele eller deler av Sørlandet 
i et selskap. 

Siden ble det byttet tilbake igjen.

I dvale
Virksomheten til klubben var jevn 
og stabil fram til 1930, men i en fem 
års periode deretter gikk klubben 

inn i en liten dvale, og hadde tek-
nisk sett ingen aktivitet eller styre.

Da klubben skulle markere sitt 
35 års jubileum i 1935 ble engasje-
mentet våknet til liv igjen. Denne 
tidens formann var Tellef Grødum 
og på årets generalforsamling ble 
det dette året gitt ut det første æres-
medlemskap til Ludvig Longum. 
Longum hadde da vært styrefor-
mann i seks år fordelt på tre peri-
oder mellom 1905 og 1922.

Etter denne perioden var aktivi-
teten stor i selskapet. De arrangerte 
og årlige kjøringer i året og dette ble 
vedlikeholdt fram til og med 1944.

Suksess
I 1941 ble det satt opp totalisatorløp 
på Hortemo i Kristiansand, noe 
som var en stor suksess for grim-
stadhestene. 

I perioden fra 1947 til 1960 
var det lite aktivitet. Ikke bare for 
Grimstad, men for hele Sørlandet 
generelt. 

Grimstad var den første klubben 
som fikk opp interessen igjen på 

tidlig sekstitallet. På denne tiden 
var det Kristen T. Gundersen som 
var formann og resten av styret 
besto av Tormod Håland og Odd 
Stray Gundersen. 

Denne trioen var en aktiv 
travgjeng som hadde flere gode 

travere på denne tiden.
Det var og de som sammen med 

Leif Larsen startet å sysle med tank-
en om en egen travbane i Grimstad.
 
Myr ble bane
I 1958 startet det sittende i styre 

arbeidet med å få til en bane i Grim-
stad. Det var skulle vise seg å være 
et hardt og tidkrevende arbeid. 

I januar 1963 ble et 28 mål stort 
myrareal fra på Frivoll kjøpt for 
30.000 kroner. Sammen med klub-
bene i Lillesand og Arendal og til-

Historien om     Frivollbanen

POPULÆRE: Lokalkjøringene på Frivoll har fått økt popularitet de siste årene. Her er det Karin Hauge og Frøken Franzen, med Raymond Bechen/Wammior innvendig, før en kjøring i 2011. ALLE FOTO: PRIVAT/ARKIV

Historien om Frivoll trav-
bane er en historie om en 
enorm innsats. Om initia-
tiv, virkelyst, pågangsmot 
og om en kjærlighet til en 
hobby: Til travsporten.
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LIVSVIKTG: Jernbanelinja og treningsmulighetene denne tilbyr, er alfa og omega for eksistensen til Frivoll travbane og travsporten i Grimstad-regionen. Selv vinterstid er strekningen mye brukt.

Historien om     Frivollbanen

skudd fra Det Norske travselskap, 
kom det inn nok penger til å kjøpe 
tomten. 

Men arealet var ikke nok i seg 
selv. Det gjensto mye. Et større 
dugnads arbeid ble satt i gang for 
det var banesaken medlemmene 
var mest opptatt av. Det var store 
optimister i klubben som mente 
at banen ville stå ferdig allerede 
samme sommer. Men det gikk ikke. 

Det var et større prosjekt enn 
som så. 

Gratis
Februar året etter ble det for alvor 
fart i arbeidet. Finansiering av pen-
ger var en viktig del i det å bygge 
en bane, så det ble solgt lass med 
matjord for 30 kroner lasset til en 
villaeier i nabolaget. 

Den store entreprenørdelen i 
banebyggingen var det entreprenør 
og hestekar Kristen T. Gundersen 
som sto for. Hans pågangsmot og 
ønske om bane gjorde så han stilte 
sine maskiner disponibelt gratis.

Ifølge flere av dem som var med 
på byggearbeidet krevde heller ikke 
Kristen betaling når hans ansatte 
gjorde en innsats på Frivoll!

Topp optimisme
1964 ble preget av mye slit og dug-
nad, men optimismen var på topp 

og det ble uttalt at til høsten ville 
det bli åpning av banen. 

De siste detaljene tok lenger tid 
enn beregnet, men i januar 1965 
kunne bane så vidt brukes til litt 
trening. 

Den 17. August 1965 kunne 
imidlertid banen åpnes. Det ble 
en iherdig innspurt på dugnaden 
helt fram til daværende formann i 
DNT Johan Bjerke erklærte Frivoll 
travbanen for åpnet på ettermidda-
gen for 50 år siden.

Suksess
Åpningen og dagen ble en suksess 
med ca 2.500 tilskuere tross for dår-
lig vær og litt dusk regn. 40 hester 
stilte til start fordelt på ni løp. 

Den første vinner på den nye 
banen ble Raubina tilhørende O. 
Fidje på tiden 1.57.8, mens dagens 
raskeste hest ble Erna Vangen på 
tiden 1.39.9.

Med den nye fasiliteten i Grim-
stad fikk også klubben et kjem-
peoppsving i interessen og etter 
hvert flere aktive hesteeiere.  

Utvidet
I 1981 ble det bygd et dommertårn 
på indrebane med toalett i første 
etasje. 

Banen hadde da fått 
flomlysanlegg og banen 
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var i god forfatning. 
Samtidig startet arbeidene med 

å bygge en stall på banen til 14 
hester. 

 For å finansiere penger til å 
bygge stall ble det arrangert både 
bryggedans og bingo det ble også 
gode overskuddstall fra Grim-
stadmessen. 

Allerede i 1983 sto stallen ferdig 
og klar for innflytting. 

Bygde på
I 1984 bygget klubben gjødsellager 
tilknyttet stallen. Det ble også dette 
året bygget ni utebokser til oppse-
ling og en vaskeboks. 

I 1986 ble banen lagt ut slik at 

svingene ble bedre. I 1987 ble ban-
ens svinger bygget opp med inntil 
50 cm for å få den rette doseringen 
i svingene. 

Dette var noe som ga gode re-
sultater men det kostet mer enn 
beregnet og kom på 200.000 kroner.
 Siden den gang er flere 100.000 
brukt på anlegget for sporten, mil-
jøet og hestenes beste. 

Med treningsveiene på jern-
banelinjen og rettstekket langs 
Vesterled, fremstår Frivoll travbane 
som et komplett anlegg.

Banens framtid
Per i dag er det kun privateide 
hester, som står i trening i eiers 

reti, som råder grunnen på Frivoll 
travbane.

Mye avhenger selvsagt av hva 
som vil skje med Jernbanelinjen 
i årene som kommer. Linja fra 
Naudenessvingen, forbi Rosholt 
vannverk og til Stokkholsbrua, øst 
for Fjære kirke, passerer Rorevann.

Dette området er ønsket bånd-
lagt så det ikke kan trenes eller 
kjøres hest der. Ingenting er avklart, 
men det er liten tvil om at veien er 
livsviktig for klubbens fremtid.

Samarbeid
Foruten travklubbens aktivitet på 
Frivoll har Grimstad også de siste 
årene sett en kraftig oppblomstring 
i interessen for islandshest.

Dette har resultert i at Hrani 
islandshestforening de siste årene 
har leid et område inne på anlegget, 
hvor de har rundbane for sine dyr.

Hrani arrangerer også et stort 
stevne hver St. Hans, og klubben 
sørger for at Grimstad & Omegns 
Travselskab får penger i kassa gjen-
nom leieavtalen.

Hadde planer
På slutten av 1980-tallet var det 
store spørsmålet i travklubben 
om man skulle bruke penger på 
klubbhus, eller på svømmeanlegg.

Klubben hadde på den tiden 87 
medlemmer, der 54 av dem var ak-
tive. De fleste av dem hadde i tillegg 
hest, så behovet var til stedet.

Dette var Robert Ruud og Helge 
Gundersen som luftet tanken om 
svømmeanlegg.  Svømmesenteret 
skulle hjelpe hester som slet med 
beina og sener  også for unghester. 
Det er blitt bevist på denne tiden 
at 80-90 prosent av hestene har 
skader i beina. Planene for svøm-
meanlegget var klare, men det ble 
aldri realisert. Men klubbhuset kom 
etter hvert på plass.

HISTORISK: Det har alltid vært mye folk på Frivoll under kjøringene. Her et bilde fra slutten av 1960-tallet, som viser en av pokalkjøringene på banen. Hvem som er på foto, er innsender Salve Haugaas usikker på.
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Du kan ha hesten på Frivoll
HOMDAL & LARSEN AS

Opp gjennom tidene har noen av 
Sørlandets beste travere blitt trent 
ut fra Frivoll travbane. Storheter 
som Scott Iran og Ingson klinger 
fortsatt i hvert ett travøre. 

De to millionærene ble daglig 
trent på Frivoll eller i løypenettet 
tilknyttet banen.

Samler hester
Mye vann har rent i havet siden 
det. I årene etter stortraverne har 
mang en hyggelig og brukbar tra-
ver fått sine treningsdoser med ut-
gangspunkt i jubileumsbanen. 

Riktignok har bruken dalt litt 
etter at Sørlandets travpark brått 
kom nærmere med nye E 18 på 

begynnelsen av 2000-tallet, men 
fortsatt samles hester for trening 
ved banen.

Løyper
Fra banen kan man og benytte den 
gamle jernbanelinjen til trening. 
Det har gjennom årene vært mye 
diskusjon rundt denne bruken, 
men traverne har fått gehør for sin 
rett.

Fra Frivoll ligger 
dermed et løypenett 
med 10-12 velpre-
parerte trenings-
veier klare. Derfra 
kan man og ta seg 
over Fjæreheia til 
Kroken, eller den andre veien på 
Vestlandske hovedvei til Lillesand. 

Inne på banen er det longerings-
grop og skrittemaskin. Samlet sett 
fremstår dermed banen som et 
fullgod alternativ for trening av 
travere. Eller andre hester for den 
saks skyld. 

Endret
De siste årene har all slags hester 
fått tilhold på banen. 

I takt med økende interesse for 
andre hesteraser har klubben åpnet 
for at alle slags hester er velkom-
men på Frivoll.

Klubbens klubbhus på banen 
er dessuten åpent fra 07 til 20 hver 
dag. Det er det kaffeservering og 
mulighet for å varme seg på bløte 
og kalde dager.

God pris
Med et ønske om et 
levende miljø og godt 
tilbud, har klubben 
lagt prisen for bruk av 
banen på et minimum. 
Dette for å stimulere 
til bruk av området, 

men også for å kunne gi barn og 
unge muligheten til å holde hest til 
en fornuftig pris.

Klubben leier ut stallplassene 
med flis og driftskostnadene i pris-
en, så kan oppstallørene selv kjøpe 
seg høy og annet for. Dette har over 
tid vist seg å være den enkleste 
løsningen, da ønskene og behovene 
varierer voldsomt.

Ønsker du å vite mer om stallen, 
stallplass eller annet, ta kontakt 
med Tom Helgesen, som er stal-
lansvarlig. 

Han treffer du på mobiltelefon-
nummer  91 79 23 25.

Grimstad & Omegns Trav-
selskabhar 19 bokser for 
utleie på Frivoll travbane. 

HEKTISK: Dugnadsarbeid på våren er viktig for å sørge for at dyrene ikke får i seg noe giftig. I tillegg ser alt mye bedre ut når området er ryddet og rent.

”Vi ønsker å gi 
barn og unge 

muligheten til å 
holde hest til en 
fornuftig pris”

FØLGER MED:  Det er mange som sitter på sidelinjen og titter når hestene trenes. Her ses Bjørn Larssen og Georg Kragseth, to erfarne hesteeiere fra Grimstad.   ALLE FOTO: ARKIV

INNVENDIG: Stallanlegget på Frivoll ble bygd for 30 år siden, men har jevnlig blitt vedlikeholdt og oppgradert. Her finnes det 
rom for så vel travere som spranghester, brukshester og distanseritthester. Her fra et skokurs som ble arrangert.
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Har stor tro på hoppa

HOMDAL & LARSEN AS

– Hesten er veldig bra og en av 
de beste hoppene i landet. Så det 
ser så langt bra ut. Valla er rask 
fra start, lettplassert og med stor 
kapasitet, sier travtrener og Norges 
beste kusk, Eirik Høitomt.

– Å si hvor langt hoppa kan nå, 
er vanskelig. Men oppdrettnings-
løpet på Biri ga oss en pekepinn på 
hvor god Inntjore-
traveren egentlig er, 
legger han til.

Landschampion 
Høitomt, som var 
involvert i kjøpsprosessen, er ikke 
i tvil om at Grimstad-traveren er en 
hest for de klassiske løpene.

– Valla d’Estino har gått 1.15 på 
mellomdistanse, og jeg mener hun 
har litt mer inne. Eiernes mål er 

Norsk Travkriterium for hoppe og 
Norsk Oaks. Der mener jeg hoppa 
vil kunne hevde seg, bekrefter han.

Høitomt er enig i at 
eierkonstellasjonen bak 
hesten viser at du kan få 
mye moro i et andelslag.

– For hesteeierne blir 
det ofte mer sosialt om man går 
flere sammen i et andelslag og kjø-
per en bedre hest. Når de i tillegg 
har fått så god klaff som det Stall 
Tøffe Spørsmål har, er det ekstra 
moro, fastslår Eirik Høitomt.

Norges beste kusk, Eirik 
Høitomt, er ikke i tvil om at 
Stall Tøffe Spørsmål har fått 
tak i et flott individ i hoppa 
Valla d’Estino.

”En av de beste 
varmblodshop-
pene i Norge”

HOMDAL & LARSEN AS
 
Eierne av Valla d’Estino er ingen 
nybegynnere innen travsporten. 
Preben Haagensen og Allan Om-
holt har hatt hest sammen i godt 
over 20 år, kan duoen fortelle.

Med på hoppa er Allans sønn 
Geir, og hans  kamerat Morten Jør-
gensen. Nettopp Geirs fagkunnskap 
om avl og stamme utløste kjøpet.  

Tidlig i gang
Valla d’Estino har tidlig i sin kar-
riere vært med på “Til Start”-sam-

lingene på Sørlandet Travpark. Al-
lerede da fikk eierne en pekepinn 
på hvor flott individ de hadde kjøpt.

– Planen var å se på Valla under 
åringsauksjonen for to år siden, 
men vi kom ikke så langt. Op-
pdretteren ropte dermed hesten 
tilbake for 60.000 kroner. En måned 
senere, vant vi budkampen om 
hoppa. Etter å ha blitt sett på av 
travtrener Eirik Høitomt, var han 
klar på at vi hadde gjort et godt kjøp 
av Mona Lunde, sier Haagensen.

Åringen ble så sendt til temming 
og innkjøring hos Frank Stubberud 
i noen måneder.

Liten hoppe
Den 22. februar 2014 kunne hoppa 
for første gang satte sine høver på 
stallgulvet på Inntjore. Riktignok 
er Valla d’Estino litt liten av vekst, 
men motoren er så stor at hun 

per august er en av landets beste 
treårige hopper. Noe innsatsen i 
oppdretningsløpet på Biri har vist.

– Vår målsetning er ikke å kjøre 
flest mulig løp, men å satse mer på 
de store løpene. Eirik Høitomt me-
ner vi har en hest for klasseløpene, 
noe som har gjort at vi etter Biri 
oppdretningsløp satser mot Norsk 
Travkriterium og Norsk Oaks i 
henholdsvis august og oktober, 
forteller Allan Omholt.

På syv starter har det blitt fire 
seire på Valla d’Estino, som nøyak-
tig ett år etter ankomst Inntjore 
debuterte på Sørlandets travpark. 
Etter 14,9-fart siste 1.000 meter ble 
hoppa knepent slått til andre.

Passert 100.000
To av seirene til Valla d’Estino tidlig 
i karrieren kom i Det Norske Trav-
selskaps unghestserie. Først var det 

hoppene som fikk bank, for også 
hingstene ble satt på plass. I begge 
løpene vant hun meget lett.

– Vi er så fornøyd med sesongen 
allerede nå, at det som skjer resten 
av året er ren bonus. Hun er meldt 
i alle klasseløpene i Norge, og til 
svensk Breeders Crown. Der kan 
det bli til at vi starter neste år som 
fireåring. Men det er langt frem og 
mye kan skje. Først ser vi mot Kri-
teriet og Oaks etterpå. Om alt går 
etter planen, oppsummerer Preben 
Haagensen og Allan Omholt.

Treningen er det Preben som 
står for, mens Allan hjelper til når 
det er behov. Også de to andre 
medeierne har sine oppgaver i Stall 
Tøffe Spørsmål.  Bakgrunnen for 
stallnavnet er at de tidligere eide 
traverne Tysvær Tøffen og Give 
Me A Question. Når det da skulle 
bli stallpseudonym var ikke valget 

vanskelig. Det måtte bli en kombi-
nasjon av de to eks-travernes navn.

Stort bud
– Dere fikk etter hennes første seier 
et større bud. Og takket nei tross 
pågang fra en kjøper. Hvorfor?

– Det er jo hyggelig at noen vil 
bla opp en halv million kroner for 
en god hest vi har skapt, men det 
kommer ikke på tale å selge. Vi har 
hest for å ha det moro, for opplev-
elsenes skyld og for det sosiale. Det 
kan ikke kjøpes for penger, fastslår 
de glade eierne av Valla d’Estino.

– Å kjøre hest på Inntjore, som 
er et eldorado for hest, og slappe av 
her oppe, er deilig. På stallen her 
gleder vi oss alle over hverandres 
fremgang, og har det utrolig greit. 
Nå har vi fått en skikkelig god hest, 
så da selger vi ikke merra. Så enkelt 
er det, avslutter Preben og Allan.

Valla d’Estino på 
vei mot stjernene

TØFF DAME: Allan Omholt og Preben Haagensen har treårige Valla d’Estino mellom seg. Hun er ikke stor, varmblodshoppa, men kapasiteten og farten er bedre enn konkurrentenes. Dermed blir det også seire.

En av Norges beste treårige 
varmblodshopper, Valla 
d’Estino, er fra Grimstad. 
Stall Tøffe Spørsmåls ung-
hest får sin daglige trening  
langs Inntjores skogsveier.

EN AV DE BESTE: Valla e’Estino og Eirik Høitomt.  FOTO: HESTEGUIDEN.COM
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Tormod er en av Frivollbanens fedre
- Friskusen på 97 år var med på anleggsarbeidet på 1960-tallet

HOMDAL & LARSEN AS

Det hele startet tilbake i 1958. På 
denne tiden var det Kristen T. Gun-
dersen som var formann og resten 
av styret besto av Tormod Håland 
og Odd Stray Gundersen. Trioen 
hadde mange travere, og etter hvert 
kom ideen om å starte et banepro-
sjekt i Grimstad. Med på arbeidet 
var også Leif Larsen.

De klarte å få med seg naboklub-
bene Lillesand og Arendal som in-
teressenter, og med støtte fra Det 
Norske Travselskap ble grunnen 
på 28 mål myrareal fra på Frivoll 
i gamle Fjære kommune kjøpt for 
30.000 kroner i januar 1963. Det var 
nå arbeidet virkelig startet.

Solgte jord
Banen skal i begynnelsen ha blitt 
omtalt som Sørlandets travbane, 
men er de seneste årene  kun omtalt 
som Frivoll travbane. Det er Grim-
stad & Omegns Travselskab som 
eier banen, hvor det årlig er to 
lokalkjøringer.

– Da vi anla Frivoll måtte det 
legges mye grøfter, og i grunnen 
var det en del kvikksand. Det var en 
strisom jobb med å gjøre grunnar-
beidet, men vi var en stor gjeng som 
gjeng som var i gang. Jeg husker 
spesielt godt Odd Stray Gundersen, 
Kristen T. Gundersen, Reidar Berg, 
Kristian Berntsen, Odd Berntsen, 
Ola Hansen og Arild Udjus som 
aktive i arbeidsgjengen vår, sier Tor-
mod Håland.

– De midlene vi trengte under-
veis til å opparbeide banen, fikk 
Odd Stray tak i ved å selge jorda til 
30 kroner lasset til hager i nabola-
get. Kristen var på den tiden entre-
prenør og stod for maskinparken. 
Dette salget innbrakte flere tusen 
kroner i kassa, penger som gikk til 
innkjøp av rør som måtte legges 
som drenering, legger han til.

– Du ser det ikke i dag, men 
egentlig var det to små daler under 
banen som vi måtte fylle igjen. Og 
så kunne grøftearbeidet begynne. I 
oppstarten gikk det meste av tiden 
med til å fjerne kratt og småtrær. 
Flere var innom og hjalp til i arbei-
det, men ettersom jeg husker var 
det de jeg nevnte innledningsvis 
som stod for den største innsatsen, 
mener Håland å erindre.

Fyllmasse
De nevnte smådalene ble ikke bare 
fylt igjen med masse. Tormod Hå-
land mener å huske at det også ble 
kastet mye forskjellig i fyllingene, 
mest i form av overskuddsmasse 

Den 97 år unge Tormod 
Håland, oppvokst i Froland, 
men bosatt på Fjære, var 
meget delaktig i byggingen 
av Sørlandets travbane i 
1964-1965. Han ser frem til 
jubileumskjøringen 15. au-
gust på dagens travbane.

fra andre steder. Men ingenting av 
det som ble kastet er hva man i dag 
vil kalle for miljøfarlig avfall.

– Fire år etter at tomten ble 
kjøpt, og arbeidet påbegynt, kunne 
vi så smått trene på travbanen. Og 
i august 1965 var det endelig klart 
for åpning av Frivoll travbane. Det 
var veldig mye folk der og vi var alle 
stolte over å ha fått egen travbane 
i regionen. Få år etter at vi åpnet, 
ble den gamle travbanen i Lillesand 

lagt ned. Ikke på grunn av Frivoll, 
men på grunn av ny vei. Så det har 
i over 45 år kun vært travbane i 
Grimstad og på Birkeland, ikke i 
Arendal, sier Tormod Håland.

97-åringen bodde frem til 1948 
på Haaland nord for Froland Verk, 
men flyttet da til Vik. Åtte år se-
nere, i 1956, flyttet han til gården 
på Fjære som sønnen Salve i dag 
har. Her var det gjennom årene 
mange hester, hvor Brisar er den 

mest kjente. Selv bor den spreke 
97-åringen rett over veien for sin 
sønn i egen bolig, og klarer seg 
veldig godt for egen maskin.

– I de første årene jeg bodde i 
Grimstad husker jeg at vi kjørte 
på isen både på Imenes, Temse 
og Landvik. Av og til tok vi også 
turen til Stykkene i Lillesand for å 
kjøre på banen der, men den fors-
vant som nevnt noen år etter at vi 
anla Frivoll på grunn av datidens E 

18. Når Frivoll kom, forsvant etter 
hvert iskjøringene. Det er mange år 
siden sist det var kjøring på islagte 
vann i distriktet, men jeg husker 
godt at det var mye arbeid med å 
lage isbane. Og veldig krevende å 
kjøre løp der. En gang gikk det to 
hester gjennom isen på Jovannet 
øst for Arendal, så for sporten var 
Frivoll utvilsomt et pluss. Og mye 
tryggere, oppsummerer Håland.

HEDRET: Brisas æresløp kjøres årlig på Sørlandets travpark. Her viser Tormod Håland frem bildet da han delte ut premien til vinneren i 2013, Lill Ronja.
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Tormod er en av Frivollbanens fedre
- Friskusen på 97 år var med på anleggsarbeidet på 1960-tallet

Solid arbeid
Med tanke på at de opprinnelige 
grøftene som ble anlagt fra 1961 
til 1965 på Frivoll travbane fort-
satt fungerer like bra i dag, vitner 
dette om at anleggsfolkene med 
Gundersene og Håland i spissen, 
gjorde et solid håndarbeid. Kris-
ten Gundersen var med andre ord 
en dyktig entreprenør før han ble 
Sørlandets ledende travtrener flere 
år senere.

– Det var mer liv og røre på 
bygdene før. Odd Stray Gundersen 
sørget for eksempel for at det var ar-
rangert bryggedanser, bingokvelder 
og mange sosiale sammenkomster 
slik at vi fikk inn penger til arbei-
det med å lage travbane. Og etter 
at Frivoll ble åpnet, første dette til 
at travsporten i både Grimstad og 
nabodistriktene blomstrer kraftig 
opp. I dag er det dessverre ikke så 
mange som har småbruk lengre, 

og hester på gården. Vi kunne den 
gang bruke dyra i skogen og på 
jordene, men den tiden er dessverre 
forbi, sier Tormod Håland.

– Tilbake til åpningen 17. august 
1965. Er det noe spesielt du husker 
fra denne dagen?

– Å ja. For det første var det vel-
dig mye folk på banen. Og sjefen for 
Det Norske Travselskap skulle blant 
annet kjøre i ett av løpene. Det ble 
ikke noen suksess, for å si det slik, 

humrer 97-åringen.
– Akkurat den perioden hadde 

jeg ikke egen traver så det ble til 
at jeg fikk låne Dally Sjurson av 
Ludvig Nordkvist. Det var en meget 
god hingst jeg fikk lov til å kjøre 
den gang, mener jeg å huske. På 
Frivoll har jeg gjennom årene vun-
net mange pokalløp, blant annet 
Øyestad & Fjære travklubbs poka-
lløp, legger friskusen fra Haaland 
og Fjære til.

Mer ponnitrav!
Rikstoto Direkte er noe Tormod 
Håland følger godt med på. Og 
han mener det må satses tidlig for 
å sørge for at rekrutteringen til 
travsporten ikke forsvinner helt. 
Hans løsning er som musikk i øre-
ne for mange småbarnsforeldre.

– For å få flere inn i dagens 
travsport må vi sørge for at de yngre 
blir aktive. Her er ponnitravet som 
det jobbes mye med på Sørlandets 
travpark, en stor fordel. Vi må få 
flere barn og unge med. Da jeg var 
i starten av tenårene hadde vi hest 
på gården. Det å kjøre hest selv og 
ha det skøy, er mye av moroa. I 
tillegg må du ta ansvar for et dyr, 
og det er en viktig egenskap å lære 
seg. Derfor må vi satse mer på pon-
nitravet for barn og unge. Ponniløp 
er i tillegg veldig moro å se på for 
alle, mener Håland.

Selv om det er snart 30 år siden 
hans siste traver, Pep Song, stod på 
gamlegården som sønnen Salve nå 
har, er hest en sport han fortsatt er 
levende opptatt av.

– Det er ingen sport som travs-
porten. Samspillet med dyrene er 
noe helt spesielt. De siste ti årene 
har det vært en helt ufattelig ut-
vikling innenfor sporten, både på 
hest, kusk og utstyr. Kaldblodstrav-
erne er ikke til å kjenne igjen kontra 
de tunge arbeidshestene vi hadde. 
Brisar gikk under 1.30 som første 
Sørlandshest på Jarlsberg 10. juli 
1955, da hun ble fjerde på tiden 
1.29,8. I dag løper kaldblodsene un-
der 1.20. Å se Lannem Silje i trav er 
vakkert, avslutter Tormod Håland.

VINNER: Et foto fra 8. november 1967 fra Klosterskogen travbane der Tormod Håland og Granstor går til topps.

FULL FRES: Salve Haugaas har sendt oss et gammelt foto fra Frivoll travbane og en kjøring som fant sted rundt 1968. Han tror det er Tore Gjeruldsen som ligger i teten under løpet.  FOTO: PRIVAT
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STERK 
STAMME
Dersom man ser på 
stammen til syv år gamle 
Tyri Gubben (etter Röste 
Bo), dukker det raskt 
opp flere seiersmaskiner. 
Ikke minst blant søsken, 
men også på mors- og 
på farssiden. En to år yn-
gre halvbror til Tyri Gub-
ben, Tyri Balder (etter 
Moe Odin) har så langt 
i karrieren vunnet syv 
av ni løp og tjent godt 
over 104.000 kroner for 
eier, trener og kusk Geir 
Flåten. Et annet avkom, 
halvsøsteren Lilje Faksa 
(etter Järvsöfaks) vant 
fire av fem løp før hun 
gikk i avlsboksen.

Moren til disse traver-
ne, Lilje Spika, vant hele 
åtte av 18 løp for en al-
vorlig gaffelbåndskade 
satt en stopper for den 
videre karrieren. Hun løp 
inn 137.500 kroner, og 
var i sin aktive karriere 
leid bort. Lilje Spika på 
sin side var etter Spikeld 
og Lilje Kråka, som fak-
tisk var ustartet da hun 
entret avlsboksen i ung 
alder.

Avkommene til Lilje 
Kråka er om mulig enda 
mer imponerende. Før-
stefødte, Liljekor, vant 
28 av 14 løp før han ble 
alvorlig skadet under et 
løp på Forus travbane. 
Og måtte avlives.

Tyribruna og Tyri 
Frøkna vant begge fem 
løp i løpet av sine karri-
erer, som bestod av hen-
holdsvis 34 starter og 67 
starter. Begge hoppene 
har i avlen levert gode 
avkom som løp inn mye.

Det mestseirende av-
kommet etter Lilje Kråka 
i Trond Haugens eie er 
Tyri Kongen, som var en 
meget kapabel herre-
mann. Hingsten vant 26 
av 62 starter, men kom-
plikasjoner etter medi-
sinsk behandling satte 
en stopper for den vide-
re løpskarrieren. På seks 
små sesonger løp han 
inn over 851.000 kroner.

Dermed fikk han nes-
ten halvparten av hva 
halvbroren Tyri Svarten 
har klart. Sistnevnte ble 
solgt til Sverige og er 
som 15-åring inne i sin 
siste sesong som traver. 
Og har vunnet løp også 
i år! På 44 starter i Hau-
gens eie ble det 14 seire.

I dag står han med 
158 starter, 25 seire og 
1,6 millioner kr. innkjørt.

HOMDAL & LARSEN AS
 
Som treåring var han ubeseiret. 
Først i det åttende løpet ble det 
nederlag. Da var han godt inne i 
fireårssesongen og i landstoppen.

Men etter flere knallsterke 
innsatser i 2012, og start i finalen i 
selveste Norsk Travderby, forsvant 
Skiftenestraveren fra løpsbanen.

Skadet
Mens de øvrige konkurrentene 
i 2008-årgangen, Tekno Odin, 
Gylden Balder og Rognfaks, fort-
satte sin suksess på travovalen, var 
Tyri Gubben “pasient” hjemme på 
Skiftenes utenfor Grimstad hos sin 
eier og oppdretter Trond Haugen.

 – Problemene for hesten beg-
ynte i forbindelse med Derby for tre 
år siden. Han vant kvalifiseringen, 
men var ikke på topp i finalen. Det 
skulle senere vise seg at han fikk 
hovsprekk, i tillegg til at det ble 
avdekket at hingsten hadde mage-
sår og låsninger i krysset og bogen, 
forteller Trond Haugen.

– Bare magesåret tok det i alle 
fall et halvt år å få orden på. Tross 
skadene ville jeg ikke gi opp, for 
hesten er forsiktig startet og den av 
mine travere med høyest kapasitet. 

Det sier litt ettersom Tyri Svarten 
har løpt inn 1,6 millioner kroner, 
legger Haugen til.

Mye hjelp
Lokale Per Otto Aagre fikk orden 
på hovsprekken, mens Esther Jør-
gensen fra Arendal sørget for at lå-
sningene ble løst opp i. Per i dag 
er Tyri Gubben i tipp, topp stand.

– Målet mitt er at neste start 
kommer i midten av august, kan-
skje under V75-en på Sørlandets 
travpark. Da har det gått et par 
måneder siden siste start, men for-
men er på topp, lover eieren.

– I år føler jeg at Tyri Gubben på 
ny har fått bevist hva han er god for. 
Hesten er på vei tilbake, og holder 
helsa skal dette kunne bli veldig 
bra. Jeg starter ikke om han ikke 
er i orden, påpeker Trond Haugen.

I år åpner han også for å droppe 
elgjakta dersom de rette løpene 
kommer for syvåringen. Haugen 
har Geir Vegard Gundersen som 
fast kusk på Tyri Gubben, men på 
hjemmebanen kan det fort bli til at 
eieren selv kjører. Det har ofte gitt 
seier for ekvipasjen.

Har vært nede
– Etter langs fravær fra travbanen 
har Tyri Gubben vunnet to av fire 
løp. Hva tenker du om fremtiden?

– Selv om hesten er på vei opp 
igjen nå, skal vi ikke glemme at han 
har vært nede i et par år. Ettersom 
Tyri Gubben hele veien har vist at 
han fortsatt har løpslyst, var dette 
grunnen til at jeg satte hingsten opp 
for løp på ny. Fremover blir det løp 
på hestens premisser. Jeg har ikke 
hastverk, svarer Trond Haugen.

– Nettopp dette med å ha hesten 
hjemme, og gjøre at selv, er jo noe 
av sjarmen med å ha gamp. Vi har 
en tre kilometer lang løype i skogen 
jeg trener han på, og treningen 
varieres med at jeg rir Gubben i 
heiene. Så det går med noen timer 
om dagen, men dette er jo en flott 
hobby, ler travveteranen.

Har fått bud
Forrige gang Tyri Gubben herjet 
på norske travbaner, fikk Trond 
Haugen ofte telefon fra folk som 
ville kjøpe travtalentet. Etter come-
backet i slutten av januar i år, har 
kjøperne på ny dukket opp. De får 
glatt reisepass av eieren.

– Det er jo hyggelig at det på 
ny er kommet inn bud på Tyri 
Gubben, men han er ikke til salgs. 

Uansett pris! Jeg driver ikke med 
hest for pengenes skyld. I tillegg er 
han “fars lille gutt” og en hest fra 
en avlsstamme vi har hatt i familien 
siden 1985. Nå er Gubben eneste 
hesten jeg har, så han beholder jeg, 
understreker Haugen.

– Lilje Kråka var den første 
avlshoppa jeg hadde, og hun lev-
erte mange gode travere. Datteren 
hennes, Lilje Spika, er mor til Tyri 
Gubben. Tyri Svarten og Tyri Kon-
gen vant 40 løp i min regi, så han 
har litt å slekte på, legger han til.

– Nå ser vi fremover, og det kan 
fort bli noen Rikstotoløp på Tyri 
Gubben. Da med Geir Vegard som 
kusk. Det kan bli en fin høst, og 
jeg ofrer elgjakta om det dukker 
opp passende løp, advarer Trond 
Haugen sine konkurrenter om.

Tyri Gubben er 
tilbake for fullt

FLOTT: Tyri Gubben er en meget vakker hingst, som så langt i karrieren har vunnet 13 av 19 løp. Etter flere år på skadelisten gjorde syvåringen i våres comeback.

Som fireåring tok Tyri 
Gubben nesten skalpen på 
selveste Tekno Odin. Etter 
å ha imponert i Derby-kva-
lifiseringen, feilet han vekk 
en topplassering i finalen. 
Så ble det stille rundt Tyri 
Gubben. Nå er han tilbake, 
bedre enn noensinne!

KLARE. Tyri Gubben vant comebacket i januar i år. Nå ser eier og trener Trond 
Haugen frem mot nye eventyr for stortalentet fra Skiftenes.
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Salg av Frivoll ble i fjor løslig dis-
kutert av flere. Det kunne gitt flere 
titalls millioner til nyetablert i et 
område uten press fra utbygning 
og næring. Odd Berntsen støtter 
ikke slike tanker.

– Selv om Frivolls glansdager 
er omme, vil det ha vært galskap 
å å selge anlegget. Hvor skulle vi 
da ha vært. Sporten trenger et sted 
som dette, sier en av banens “fedre”, 
Odd Berntsen.

Lang vei
Den frittalende hestekaren er 
nærmeste nabo til travanlegget, og 
kunne sikkert ha sett mulighetene 
for økt verdi på sin eiendom med 
å få Frivoll omgjort fra travanlegg 

og til boligområde. Men dette er 
tanker Odd ikke vil høre om.

– I gamle dager kunne du ha hest 
hjemme og kose deg med å trene 
selv. Dette går for veldig mange 
ikke i dag. Å ha hest på trenerstall 
koster skjorta. Derfor er Frivoll 
veldig viktig, sier Berntsen.

– Her oppe er det muligheter 
for å ha hesten på stall til en billig 
penge. Vi har en fin bane å trene 
på og førsteklasses treningsveier på 
Jernbanelinje og forbi Rore, legger 
veteranen til. Og fyrer seg litt opp.

Nei til båndlegging
– Dette maset om at hestemøkk kan 
forurense Rorevann er bare no tull! 
Biri travbane med stallanlegg ligger 
rett ved Mjøsa, og der er det drik-
kevann til Hamar og Lillehammer. 
Noe mas om forurensing der har 
jeg ikke hørt noe om, mener Odd

Forsvinner muligheten for å 
trene på Jernbanelinja er det kroken 
på døra for sporten. Det er Bernt-
sen og andre hestefolk enige om.

– Å trene egen hest kan for 

mange være en flott måte å koble 
av på. Sitte bak hesten og la tankene 
fly. Mange yngre er dessuten veldig 
interessert i hest. Å lære seg å ta 
ansvar er fint, påpeker han.

Veteran
– Du og Tormod Håland er de to 
siste gjenlevende av gjengen som 
anla Frivoll. Ting har skjedd på de 
50 åra som er gått?

– Absolutt. Anlegget var på 
ingen måte ferdig da banen ble 
anlagt. Svingen mot oss, retning 
Fjære, ble utbedret flere år senere. 
Og de to smådalene som var på 
indre bane, ble fylt igjen. Etter hva 
jeg husker, var det i første rekke 
overskuddsmasse fra byggingen av 
vårt hus, og andre boligområder i 
Grimstad, som ble benyttet, svarer 
Odd Berntsen.

– Hvor mange årsverk som jeg 
har lagt ned på Frivoll og i travklub-
ben, tør jeg ikke tenke på. Men det 
er garantert flere tusen timer. For 
etter at banen var ferdig, jobbet jeg i 
mange år på dugnader. I en periode 

var jeg også formann i klubben. 
Så jeg har brukt veldig mye tid på 
anlegget. Derfor er det så fint å i 
dag se at leder Ingunn Christensen 
har gjort en fenomenal jobb med å 
holde klubben samlet og miljøet på 
området veldig godt. Hun har vært 
flink, understreker Odd.

Nedgang
– Den kjøringen som Grimstad 
& Omegns Travselskab skal ha i 
forbindelse med jubileumskjørin-
gen, er den andre som er i år. I 
gamle dager hadde vi både seks og 
syv kjøringer på Frivoll, erindrer 
Berntsen etter å ha tenkt litt.

– Før kunne det være flere hester 
her opp på trening en søndag, enn 
hva vi har i dag på en lokalkjøring. 
Litt av årsaken er selvsagt at trav-
parken er kommet, pluss at færre 
har hester hjemme. Jeg husker at 
vi hadde mange kjøringer i Frivolls 
barndom der løpene ble delt i to 
avdelinger, tilføyer han.

– Nå har jo Lillesand & Birkenes, 
Arendal & Omegn, Åmli, Tvedes-

trand & Risør samt Setesdal, tilgang 
på egne baner. I dag er det bare vi 
samt Øyestad & Fjære som kjører 
lokalkjøring her, forteller Odd.

Messa
Travklubben tjente i mange år gode 
penger på bryggedans og Grim-
stadmessa. Begge deler er historie.

– Den eldre garde fikk sitt i start-
en av Grimstadmessa med et par 
opptredner av Bjøro Håland. Jahn 
Teigen trakk fulle hus, noe også 
Kim Larsen, Boney M og Bonnie 
Tyler gjorde. Johnny Logan mener 
jeg å huske ikke var så populær, sier 
Odd Berntsen.

– Spesielt Bonnie Tyler husker 
jeg godt. Hun var en fenomenalt 
hyggelig dame, som ikke hadde 
noen stjernefakter. Det ble påstått at 
hun var full på scenen i Grimstad, 
men det stemmer overhodet ikke. 
Rett nok hadde hun seg en lille 
whisky før hun gikk på scenen. 
Men det var alt. Dama var jordnær 
og proff. En knall artist å ha, røper 
travveteranen litt drømmende.

– Sporten trenger 
et sted som dette

FYLLMASSE: I området under Odd Berntsen og videre bak ham, mot kafeen, var det et dalsøkk. Deler av dette ble fylt igjen da banen ble anlagt, og resten ble fikset i årene etter. Da ble også svingene utbedret.

Odd Berntsen har lagt ned 
flere tusen timer med dug-
nad på Frivoll travbane. 
Han sier det er viktig at 
barn og unge lærer om hest.
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Er Agder-travets far

HOMDAL & LARSEN AS

Da Agder travforbund ble vekket 
til live 15. mai 1976 ble Helge Gun-
dersen var den første formannen, 

Han var drivkraften i arbeidet 
for å få til totalisatorkjøringer på 
Hortemo igjen. Senere drog han 
lasses i jobben med å få anlagt 

Sørlandets travpark. Han er derfor 
ansett for å være travparkens far.

Æresmedlem
På årsmøtet til travklubben i 1988 
ble Gundersens klubbens andre 
ærsmedlem. Den første var Odd 
Stray-Gundersen.

– Takket være den oppblom-
stringen som travet i Grimstad-re-
gionen fikk med åpningen av Friv-
oll, kombinert med en enorm dug-
nadsinnsats, var en ringvirkning at 

også travsporten rundt Hortemo 
i Vest-Agder blomstret, forteller 
Helge Gundersen om Agder-travet 
på 1970- og 1980-tallet.

Travparken
– Alt dette ble på mange måter en 
forløper til at arbeidet med å få egen 
totalisatorbane i Sørlandsparken 
ble iverksatt, legger Gundersen til.

Og i 1988 ble det storslått åpning 
den 16. juli med flere titalls tusen 
tilskuere og køkaos på E 18.TRAVFAMILIE: Helge Gundersen, travparkens far, på Sørlandets travpark med 

Kristens barn Silje og Tronn i forbindelse med Kristen Gundersens æresløp.

HOMDAL & LARSEN AS
 
Dette sier Helge Gundersen, æres-
medlem i Grimstad & Omegns 
Travselskab, “far” til travparken og 
den som sørget for at Agder Trav-
forbund ble restartet  i 1977.

Som siste gjenlevende av en 
brødretrio som har betydd ufat-
telig mye for travsporten på Agder, 
har bror til Kristen og Øyvind sine 
klare meninger om sporten som 

familien har levd og åndet for i 
over 50 år.

Livsviktig
– Frivollanlegget er i dag meget 
viktig med tanke på rekruttering til 
travsporten. Spesielt da med fokus 
på barn og unge, sier Helge.

Under vårt besøk på Tollholmen 
i Øvre Landvik, der han tilbringer 
sommeren med hester og familien, 
lufter 76-åringen sine meninger 
om Frivoll travbane og travsporten.

– Jernbanelinja er livsviktig 
for travklubben og Frivoll. Uten 
denne er det slutt. En ren konkur-
ransebane er ikke Frivoll lengre, 

men anlegget er fortsatt en viktig 
bit i Sørlandsk travsport. Mange 
unghester kunne hatt godt av å 
tråkke sine første travsteg der, me-
ner Helge Gundersen.

Mye arbeid
Selve byggingen av Frivoll travbane 
er omtalt i en annen artikkel, men 
selv om banen åpnet for 50 år siden, 
var ikke jobben slutt.

– Jeg kom hjem fra USA med 
kone og barn etter at Frivoll åp-
net, og deltok mye i dugnadsarbeid 
sammen med Odd Berntsen. Jeg 
husker godt at vi to brukte en hel 
påske på å grave grøfter og drenere 

på indre bane. Dette er jobber som 
har holdt mål siden da, sier 76-årin-
gen med stolthet.

Etter åpningen og et stykke 
inn på 1970-tallet ble det jobbet 
mye med utbedringen av banen. 
Både svingene og selve anlegget ble 
bedre. Også selve banen ble utvidet. 

Løsnet
Etter at daværende DNT-sjef Egil 
Alnæs var på besøk her i 1976 og 
fikk kjøre lokalkjøring, hvor han 
for øvrig vant, fikk travklubben 
70.000 kroner fra DNT til å kjøpe 
opp naboområder.

– Det var da det virkelig begynte 

å løsne på Frivoll. Og i 1983 stod 
den nye stallen ferdig. Vi fikk ikke 
tak i noen trener så det ble til at 
min bror Kristen fikk starte opp på 
dispensasjon, legger Helge til.

– Han hadde blant annet Scott 
Iran, som vant NM to ganger, Ing-
son og Jettetor i sin trening. Mye 
gode hester har fått sin trening 
der. Frivoll har således vært alfa og 
omega for travsporten i Grimstad, 
vil jeg påstå. Uten Frivoll hadde 
det nok ikke vært rare greiene in-
nen travsporten i distriktet, sier 
travnestoren fra Grimstad.

Iskjøring
Før Frivoll ble anlagt, var det kjøring 
i Lillesand. Men her forsvant banen 
til fordel for ny E 18. Iskjøringer var 
det mange av i “gamle dager”. Både 
på Rorevannet og Imenestjenna har 
det vært kjøring.

– Tormod Håland er vel en av få 
som har vunnet løp på Rorevannet. 
Det var med sin egen Brisa. I en 
periode fra 1956 til 1965 ble det 
kjørt mye på isen om vinteren. Av 
og til gikk noen gjennom isen, men 
det gikk bra, erindrer Helge.

– Egentlig var vel travsporten i 
fylket ikke-eksisterende i en peri-
ode på 1950-tallet. At Frivoll kom 
på plass var viktig, tilføyer han.

Mye dugnad
Fra travbanen ble åpnet og til slut-
ten av 1980-tallet var det i første 
rekke bryggedanser og Grim-
stadmessa som travklubben hadde 
gode inntekter fra. Alt gikk tilbake 
til anlegget, som ble utbedret og 
utvidet med nye bygg.

– Det var vel i noen år på 
1990-tallet og starten av 2000-tallet 
laber aktivitet på Frivoll, men dette 
har endret seg. I dag er det mange 
amatørtrente hester på banen, i 
tillegg til at Hrani islandshestforen-
ing har sine aktiviteter på anlegget, 
oppsummerer Helge Gundersen.

– Det sosiale, og ikke minst 
gleden ved å ha egen hest i trening 
og kunne koble av, er viktig. Du 
tjener ikke penger på hest, men får 
mange fine opplevelser, påpeker han.

Anlegget er viktig 
for rekrutteringen

Uten Helge Gundersen ville 
det ha blitt lite travsport å 
skrive om på Sørlandet.

– Selv om Frivollbanens 
glansdager er over, er anleg-
get meget viktig med tanke 
på rekruttering til travet.

SATSER VIDERE: Vi mistenker nesten travsporten for å holde Helge Gundersen ung og sprek, for nå har 76-åringen anskaffet en ny traver. Navnet er Romero M.L., en fin 
varmblodsvallak som etter seieren tirsdag viste at han på lengre sikt kan bli en god investering. Duoen tilbringer sommertiden på Tollholmen i Øvre Landvik.
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G
rimstad &

 O
megns Travselskab takker sine sponsorer så mye for støtten i 

forbindelse med jubileumskjøringen på Frivoll travbane lørdag 15. august 2015.
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Han var Mr. Travsport
HEDRES: Under V75-kjøringen i august har Sørlandets travpark de siste årene kjørt Kristen T. Gundersens æresløp. Her hovedpersonen selv i 2010 da Navy Seal U.S. og Bo Westergaard vant løpet. Eieren til venstre.

HOMDAL & LARSEN AS

Det skulle være sykdom som til 
slutt knakk trenernestoren. Ikke 
to alvorlige ulykker med hest.

Først da Kos Knekten sparket 
ham i ansiktet i 1989 og brakk nak-
ken hans. Så året før han døde da 
Chellas Girl løp ut og kastet ham 
av med omfattende bruddskader 
som resultat.

Elitetravere
I hele sitt liv var det hest for Kris-
ten. Først som amatør, og deretter 
som trener. 

De gode hestene sto i kø. Fored-
let på Frivoll travbane. Elitehestene 
Scott Iran, Ingson, Åsrapp og Jette-
tor, kjempen Keystone Cabaret, 
vinnermaskinene Michelle Senator, 
Atlasgutt, Minn og Kos Knekten. 

De var mange hestene som på 
1980 og 1990-tallet fylte avisspal-
tene med trav-pr.

Æresløp
Travtreneren bygde seg opp en le-
gendestatus mens han var i live og 
fikk sitt eget æresløp på Sørlandets 
Travpark. 

Det sier litt om den statusen 
Grimstad-mannen hadde, en status 
han fikk gjennom hardt arbeid, 
en enorm hestekunnskap og kjær-
lighet til hest og travsport. 

Hans kanskje største bragd var 
da han trente frem varmblodshing-
sten Scott Iran og kaldblodshing-
sten Ingson til å bli to av landets 

beste på 1980-tallet. De kjempet 
flere ganger side om side med stor-
heter som Rex Rodney og Alm 
Svarten. Scott Iran vant 31 løp, 
flere av dem store løp, blant annet 
to ganger NM med over 100.000 
kroner i premie. En meget høy sum 
på den tiden.

Toppkusk
Kristen T. Gundersen markerte 
seg ikke bare som en dyktig tre-
ner. Han var også en kusk av topp 
nasjonal klasse. Han startet i over 
5.200 løp. 

Han vant 564 av dem og ble i 
tillegg plassert i mer enn 2.900 av 
de øvrige løpene han startet. Flere 

av seirene til Gundersen kom for 
øvrig i løp i Danmark.

I sin karriere kjørte han inn over 
13 millioner kroner til hesteeierne. 

Han er og en av få travkusker 
som har vunnet alle fem løpene 
som inngår i spillet V5. Dette skjed-
de på Hortemo travbane.

Glødende interesse
Selv om sykdommen satte ham 
kraftig tilbake de siste månedene 
av hans liv, var han helt til det siste 
i stallen hjemme på gården på Inn-
tjore i Grimstad. 

Kort tid før sin bortgang svingte 
han seg opp i treningsvognen bak 
en av sine hester. Det holdt ham 

oppe helt til det siste. At han har 
betydd mye for travsporten på Sør-
landet, er ingen i tvil om. 

Den lange mannen i grønn 
kjøredrakt var et respektert og lett 
gjenkjennelig syn i løpsfeltet.

Arven lever
– Alle som har vært oppi travs-
porten vet at Kristen har betydd det 
aller meste for grimstadregionen. 
Han har vært en person som alltid 
har hjulpet folk og stått på. Du 
kunne alltid få hjelp om du sto fast 
med din egen hest. Kristen var en 
nestor som lært opp folk. Uten hans 
lærdom hadde jeg aldri drevet på 
med trav, sa daværende leder av 

Grimstad & Omegn Travselskab, 
Preben Haagensen, i 2011.

– Det er veldig trist at Kristen 
er gått bort. En stor epoke er over. 
Jeg håper vi klarer å holde hans 
tradisjoner videre og får sporten 
til å blomstre slik den gjorde under 
hans storhetstid, la han til.

– Noen lett oppgave blir det 
derimot ikke. Kristen T. Gundersen 
var en hestemann som kunne sitt 
fag, understrekte Haagensen.

– Han fikk sitt eget æresløp på 
Sørlandet. Kristen var unik for 
travsporten på Agder og satt oss 
på kartet. Alle som er i sporten vet 
hvorfor Kristen Gundersen fikk sitt 
eget løp, avsluttet Haagensen.

Ingen har satt slik spor etter 
seg i Sørlandsk travsport 
som Kristen T. Gundersen. 
Den 18. juli 2011 gikk han 
bort, kun 75 år gammel.

SUVEREN: Kristen T. Gundersen storkoste seg på lokalkjøringene. Her vinner han løp på Flaksvannbanen i Birkenes.
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